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10 Ιουλίου 2020 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ 
 
Η Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια 
(ΣΕΠΚΒΟ) εκφράζει το συγκλονισμό της για την πρόσφατη κακοποίηση του 19μηνου βρέφους. 
 

Για ακόμη μια φορά η εν λόγω περίπτωση ήταν γνωστή στις αρμόδιες υπηρεσίες: 
o Ο Σύνδεσμος Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ) μέσα 

από τη γραμμή 1440 είχε δεχτεί 2 αναφορές για την περίπτωση, στις 03/06/2020 και 
05/06/2020, αντίστοιχα. Ο ΣΠΑΒΟ ενημέρωσε τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας 
(ΥΚΕ) και την Αστυνομία τόσο με προφορική όσο και γραπτή αναφορά για 
ενδοοικογενειακή βία και για κακοποίηση/ παραμέληση παιδιού. 

o Πληροφορίες αναφέρουν ότι από τον περασμένο Φεβρουάριο, οι ΥΚΕ ήταν ενήμερες για 
την κατάσταση από τη ίδια τη γιαγιά η οποία, λόγω της κατάστασης, είχε αιτηθεί 
ν’αναλάβει τη φροντίδα του βρέφους. Οι ΥΚΕ, όπως αναφέρθηκε, δεν προχώρησαν σε 
τετοια διαδικασία γιατί δεν υπήρχαν καταγγελίες εις βάρος της μητέρας. 

o Πέρα από την πρόσφατη καταγγελία της γιαγιάς στην Αστυνομία, ο πατέρας είχε 
απασχολήσει και στο παρελθόν την Αστυνομία για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας που 
όμως είχε καταχωρηθεί ως βιαιοπραγία. 

Και ενώ έγιναν οι σχετικές αναφορές από το ΣΠΑΒΟ, οι καταγγελίες της γιαγιάς στην Αστυνομία 
και τις ΥΚΕ, σε μιαν απεγνωσμένη προσπάθεια να προστατεύσει το εγγονάκι της, καταλήγουμε 
και πάλι να είμαστε μάρτυρες σε υπόθεση που οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες γνώριζαν, αλλά δεν 
ενέργησαν έγκαιρα και αποτελεσματικά. 

Ο χειρισμός των υποθέσεων αυτών, από τη στιγμή που υπάρχει επαρκής νομοθεσία και 
προβλεπόμενες θεσμοθετημένες διατμηματικές διαδικασίες για περιστατικά βίας στην 
οικογένεια, εγείρει σοβαρά ερωτήματα. Οι ΥΚΕ έδωσαν οδηγίες για διερεύνηση της υπόθεσης 
στα πλαίσια της αυτεπάγγελτης έρευνας που δικαιούται να διεξάγει ο Οικογενειακός Σύμβουλος, 
σύμφωνα με το άρθρο 6 του Περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) 
Νόμου του 2000 (Ν.119(Ι)/2000); Η Αστυνομία προέβηκε σε Αξιολόγηση Κινδύνου της 
υπόθεσης; Για ακόμη μια φορά, η θεσμοθετημένη υποχρεωτική διατμηματική συνεργασία των 
εμπλεκόμενων υπηρεσιών δεν εφαρμόστηκε, με αποτέλεσμα την κλιμάκωση της κακοποίησης 
ενός βρέφους, από παραμέληση σε σωματική βία. 
 
Δεδομένου ότι η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι τα τραύματα ήταν 20 ημερών περίπου, η 
ΣΕΠΚΒΟ πιστεύει ακράδαντα ότι τουλάχιστον η σωματική κακοποίηση του βρέφους θα 
μπορούσε να αποτραπεί, εάν τηρούνταν οι προβλεπόμενες θεσμοθετημένες διατμηματικές 
διαδικασίες για περιστατικά βίας στην οικογένεια. Τονίζεται παράλληλα ότι η εφαρμογή 
συστήματος Αξιολόγησης Κινδύνου των περιστατικών ενδοικογενειακής βίας, τόσο από τις ΥΚΕ 
όσο και από την Αστυνομία, αποτελεί επιτακτική ανάγκη, ώστε τα περιστατικά 
ενδοοικογενειακής βίας να τυγχάνουν χειρισμού εν τη γενέσει τους, και να μη δημιουργείται η 
ανάγκη για εκ των υστέρων έρευνα απόδοσης ευθυνών.    
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Τόσο η περσινή όσο και η φετινή χρονιά δυστυχώς στιγματίστηκαν από αρκετά περιστατικά  
κακοποίησης παιδιών στα πλαίσια της ενδοοικογενειακής βίας. Η ΣΕΠΚΒΟ καλεί το Υπουργείο 
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων όπως εντατικοποιήσει τις προσπάθειες που 
εξήγγειλε για αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας με στόχο την πρόληψη και 
την άμεση παρέμβαση για τον αποτελεσματικό χειρισμό των περιστατικών αυτών. 
 

Η ΣΕΠΚΒΟ έχει επανειλημμένα ζητήσει τη θεσμοθέτηση της κατ’ οίκον επίσκεψης σε όλες τις 
εγκύους και σε όλα τα παιδιά κάτω των 5 χρονών, από τις Επισκέπτριες Υγείας στα πλαίσια της 
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Μέσω αυτού του θεσμού, θα διασφαλίζεται ο έγκαιρος 
εντοπισμός κακοποιημένων παιδιών και η έγκαιρη παρέμβαση από τις σχετικές υπηρεσίες 
(ιδιαίτερα των παιδιών με αναπηρίες / νοητική υστέρηση). 
 
Επιπλέον, η δημιουργία Αρχείου Περιστατικών Κακοποίησης Παιδιών (Child Abuse Register) 
για όλα τα περιστατικά παιδικής κακοποίησης, η άμεση ενημέρωσή του, η επεξεργασία 
πληροφοριών/ στοιχείων, ο συντονισμός παρακολούθησης όλων των περιστατικών που 
γνωστοποιούνται στις αρμόδιες υπηρεσίες και η συνεχής αξιολόγηση όλων των περιπτώσεων 
που τοποθετούνται στο εν λόγω Αρχείο, θα συμβάλει στην προστασία των παιδιών που 
διατρέχουν κίνδυνο, στην έγκαιρη παρέμβαση και την παρεμπόδιση επαναθυματοποίησής τους.  
 
Παράλληλα, η ΣΕΚΒΟ, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, προχωρά στην Αξιολόγηση των 
Διατμηματικών Διαδικασιών για το Χειρισμό Περιστατικών Ενδοοικογενειακής Βίας που αφορούν 
Παιδιά, οι οποίες είναι εγκεκριμένες από το Υπουργικό Συμβούλιο και, συνεπώς, δεσμευτικές 

προς όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, με σκοπό να εντοπιστούν επιστημονικά και 
εμπεριστατωμένα τα αίτια της συστημικής αδυναμίας των υπηρεσιών στα να επιτελέσουν 
έγκαιρα και αποτελεσματικά το έργο τους. 
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